
„Akár reális, akár nem az itt vázolt fajspecifikus poli-
tika, ránk, társadalomtudósokra hárul a kötelesség,
hogy előterjesszünk egy analízist és egy megoldási ter-
vet, amely hű a történelemhez, és választ ad arra a faji
válságra, amely még mindig kínozza a társadalmat, és
káros hatásait egyaránt érzik a fehérek és a feketék.
Egyébként azt már a múltban megtanultuk, hogy ami
politikai szempontból „irreális”, azt gyorsan felváltja
valami más. Remélhetőleg nem lesz szükség még egy
erőszakhullámra, hogy a nemzet ráébredjen: itt az idő
eltörölni a rabszolgaság hatalmas maradványát, amely
ott található minden munkanélküli irodában, a szo-
ciális támogatásokat elosztó központokban, a pszichi-
átriai osztályokon és a gettók utcasarkain szerte az
országban.”*

Magyarországon ma 477 459 potenciális ,,rabszolga”–
ami csak a munkanélkülieket illeti – szenvedi a támogatgató
intézetekben, hogy unott „hajcsárjaik” végre összefogdosott
kérelmeik fölé hajoljanak.

*Stephen Steinberg: Az etnikum mítosza (Cserépfalvi Könyvkiadó, 1994. Fordította:

Koppány Márton)
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Lenardo da Vinci: A test arányai A hetvenes évek közepén indították útjára, idegen civilizációk informálására a Voyager-x űrszondát, melyben
kilőtték az űrbe az itt látható képen kívül többek között az emberről készült videofelvételeket, Bach, Shankar és

Bartók zenéjét aranyozott bakelitlemezen •



„...sikerült kimutatnunk, hogy az úgynevezett hazai
cigányoknak több mint kilencven százaléka „kevert
vérű”... Kutatásunk további eredményei arra engednek
következtetni, hogy a cigányság etnológiai szempontból
teljesen primitív eredetű nép, melynek tagjai szellemi
visszamaradottságuk következtében képtelenek az igazi
társadalmi beilleszkedésre... A cigány kérdést csak úgy
oldhatjuk meg, ha az aszociális és semmirekellő, „ke-
vert vérű” cigányok zömét nagy munkatáborokba gyűjt-
jük, ahol munkára fogjuk őket, valamint egyszer s min-
denkorra véget vetünk e „kevert vérű” népesség további
szaporodásának...”

Birodalmi Egészségügyi Minisztérium Faji Tisztaság és Népességbiológiai Kutatási

Egység, dr. Róbert Ritter pszichológus-pszichiáter, 1940.

„Dr. Róbert Ritter egyik volt munkatársa még húsz
évvel később is ezen az anyagon végzett kutatásokat.”

Sir Angus Fraser: A cigányok VIII. fejezet (Osiris Könyvkiadó, 1996. Fordította: Vereckei

Andrea, Zalotay Melinda)
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